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- alltid värt en omväg!
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frånfrån

Ändrade 
betalningsrutiner
Du kan inte längre betala 
med kort på Äppelgården. 
Nu gäller swishbetalning
123 31 71 295 eller annars 
kontant betalning. Hopp-
as det ska fungera!

Öppet igen som vanligt  
Som du säkert vet har vi 
gått tillbaka till våra ”gamla” 
öppettider ons-fre 10-18, 
lör 10-14. Välkommen till 
Äppelgården!

Kära trädgårdsvänner!
Hösten har anlänt så smått men just nu har vi härliga sensom-
mardagar perfekta för trädgårdsarbete till exempel anläggning 
av nya rabatter. Man får en god överblick av vad som växt eller 
inte växt under året som gått, man kan dela växter som blivit för 
stora och fylla hål efter sådant som gett upp eller kanske behö-
ver flyttas. Krukodlade växter kan planteras långt in på hösten 
medan man inte ska vänta för länge med delade dito då rotsyste-
met behöver lite tid att komma igång på den nya växtplatsen.
Nu har Stora Planteringsveckan den 4-11 september börjat runt 
om i landet som du kan läsa mer om här bredvid. Så hoppas 
vi att vi ses på höstmarknaden vid Lindberga Nostalgimuseum 
här i Österåker lördag den 11 september då vi kommer att sälja 
växter och våra traditionella sittbänkar.
Bästa hälsningar!
Eva och Per

Stora Planteringsveckan 
4-11 september
Planteringsveckan arrangeras i 
trädgårdsbutiker över hela lan-
det. På Äppelgården kommer 
vi att hjälpa dig att planera din 
rabatt.
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Nu har vi öppet 
Nu har vi öppet 

som tidigare!
som tidigare!

Fynda bland våra restvaror
Efter många års försäljning 
blir det alltid enstaka varor 
kvar i förråd och lager. Nu 
säljer vi sådant med 50%  
rabatt. Det gäller till exem-
pel allt som finns i Rostpavil-
jongen.

LOPPISEN FORTSÄTTER
Vi fortsätter att plocka fram nya prylar. Än är det inte slut 
på vindar och i bodar. Välkommen att fynda!

20 % på alla växter
Du får 20% på alla växters 
ordinarie pris. Gäller peren-
ner, kryddor, sommarblom-
mor och klematis.

Handla loppisplantor
Loppisplantor är växter som 
vi förökat själva men har för 
många av. Köp 5 för 100 kr,  
ordinarie pris 30-90 kr st. Kö-
per du 10 st för 200 kr få du 
två extra växter på köpet. 
Välj fritt bland till exempel:
jätteverbena, ekorrkorn, ana-
nassalvia, chili, klockranka, 
daglilja, rumsmalva, gräslök, 
gyckelblomster, majs, him-
melsöga, jordgubbar, persilja, 
smultron med flera! 

           
 

lördag 11 september kl 10-14

SKÖRDEMARKNAD
vid LINDBERGA

NOSTALGIMUSEUM
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Försäljning 
av hantverk, 
grönsaker, 
trädgårds-  
produkter, fisk,  
honung och 
mathantverk.                                                       
Servering.  

Välkommen önskar
Österåkers sockenråd

Besök oss på skördemarknaden – stängt på Äppelgården 11/9!
På skördemarknaden kommer vi att sälja perenner,
kryddor och ett 
mindre antal
sorters klematis. Du
hittar bl a kraftig-
växande ´Summer 
Snow´och den icke
klängande men mark-
täckande ´Mrs Robert
Brydon´.
Bland perennerna
finns olika astilbe, 
nävor, låga gräs, 
gråmalva, sköld-
bräcka, liten blodtopp
med flera. Sittbänkarna målade med linolje-
färg finns i olika längder i färgerna engelsk 
röd, kromoxidgrön, grå, vit och omålad.

Carex morrowi ´Ice Dance´     
JAPANSK STARR

Knautia macedonica GREKVÄDD

Sanguisorba officinalis ´Tanna´ 
LITEN BLODTOPP


